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INTERPELAÇÃO ORAL

Sobre a vida na reforma dos idosos

A sociedade tem prestado muita atenção às garantias da vida pós-reforma dos
idosos, bem como ao seu desenvolvimento físico e psicológico. Segundo dados da
Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, no ano passado, os idosos com mais
de 65 anos representavam 12,9 por cento da população de Macau. O envelhecimento
populacional continua, e a taxa de envelhecimento aumentou para 97,1 por cento.
Entrar-se-á

numa

“sociedade

envelhecida”

em

2026

e

numa

“sociedade

superenvelhecida” depois de 2036. A fim de lidar com o envelhecimento populacional
e de aperfeiçoar as medidas e políticas relacionadas com os idosos, o Governo criou
um grupo especializado, definiu um plano de dez anos e promoveu a aprovação da
respectiva legislação complementar, para criar uma sociedade inclusiva que consagre
o “apoio e o sentido de pertença e de utilidade na terceira idade”.

Quanto ao “apoio e sentido de pertença”, nos últimos anos, o Governo tem
tomado medidas para elevar a qualidade de vida na reforma dos idosos. Mais, a
construção das residências para idosos está a ser desenvolvida de uma forma
empenhada, daí as elevadas expectativas de vários idosos. Mas já quanto ao “sentido
de utilidade”, ao atingir determinada idade, os idosos reformam-se, mas muitos deles
têm técnicas que foram adquiridas ao longo do seu percurso desde jovens. Com o
crescente número de idosos com conhecimentos e técnicas profissionais, não há
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palco adequado para eles depois da reforma. De facto, os idosos não devem ser vistos
como encargos nem simplesmente como sujeitos passivos dos cuidados, aliás, há que
encorajar esses idosos competentes e robustos a continuarem a contribuir para a
sociedade.

Mais, há ainda um outro grupo de idosos que necessita urgentemente de atenção
social: são os milhares que vivem sozinhos, na sua maioria, com dificuldades de
locomoção, doenças crónicas, etc. Além disso, a falta prolongada de pessoas com
quem conversar facilmente pode causar ansiedade, inquietação e até depressão,
acabando por dar origem a tragédias. Perante a epidemia, vários casos de suicídio de
idosos merecem mais a nossa atenção. Especialmente, quanto às situações ocultas,
o Governo deve tomar mais a iniciativa de se inteirar da situação e de lhes dar mais
atenção. De facto, Macau pode, em conjugação com a realidade social, criar novas
experiências, por exemplo, tomar como referência a experiência da criação, na vizinha
cidade de Cantão, de cantinas para idosos a preços acessíveis, o que não só pode
aliviar os encargos económicos dos idosos devido à subida dos preços dos produtos,
mas também, através da referida plataforma, os idosos podem ter contactos com
pessoas de idade semelhante, conversar com novos amigos, abrir os seus corações
e ter mais oportunidades de trocar amizades e, assim, aliviar de forma eficaz a sua
pressão mental e psicológica.

Assim, apresento a seguinte interpelação:

1. De acordo com o “Plano Decenal de Acção para o Desenvolvimento dos
IO-2021-11-08-Si Ka Lon R1 (P) FW-SC-GK-MMC

2

澳 門 特 別 行 政 區 立 法 會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

(TRADUÇÃO)

Serviços de Apoio a Idosos de 2016 a 2025”, o Governo vai lançar o “Projecto de Vida
Saudável para os Idosos de Macau”, para promover a sua vida salutar. O referido
projecto já está em curso? Qual é o seu conteúdo? Quanto aos idosos isolados, como
é que o Governo vai identificar activamente os que têm problemas potenciais, para
tomar medidas atempadas?

2. A criação de uma cantina para idosos não só lhes reduz os encargos
económicos, mas também lhes permite reforçar a sua ligação com a comunidade e,
através do contacto com outros idosos, elevar as suas necessidades sociais e eliminar
a solidão. A região vizinha, Cantão, obteve bons resultados através da criação de
cantinas para idosos. Assim, o Governo tem conhecimento da situação das cantinas
para idosos? Há em Macau cantinas semelhantes para idosos? Quais foram os
resultados alcançados? De que medidas de optimização dispõe o Governo?

3. Para incentivar os idosos aposentados a participarem activamente nos
assuntos sociais através do regresso ao mercado de trabalho, o Governo afirmou que
ia estudar a criação de postos de trabalho adequados para os mesmos. Qual é o ponto
de situação desse estudo? Que tipo de trabalho é que permite desenvolver as
potencialidades dos idosos com capacidade técnica profissional?
8 de Novembro de 2021

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM,
Si Ka Lon
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